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1. Splošne informacije in navodila 

 

Ta priročnik opisuje namestitev in delovanje naprave za vzdrževanje tlaka GIAFLEX 

AIR-SEP®. Napravo opisuje v svoji osnovni različici z zahtevano osnovno opremo in 

opcijsko dodatno opremo. 

Za dodatno opremo glejte Dodatna oprema | Poglavje 2.5. 

GIA-S d.o.o. ni odgovoren za škodo zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo.  

Pri vgradnji naprave je nujno upoštevati tudi nacionalne in lokalne predpise 

(preprečevanje nesreč, varstvo okolja, varno in zdravo strokovno delo itd.) 

 

1.1 Odgovornost in garancija 

 

Naprava je zgrajena v skladu z najnovejšimi veljavnimi varnostnimi predpisi. Kljub 

temu, pa lahko pri uporabi naprave pri do življensko nevarnih situacij za upravljalca in 

osebe v bližini ter možnost strojeloma in poškodb sistema na katerega je naprava 

priključena. Nastanejo lahko znatni stroški ali celo uničenje naprave ali sistema na 

katerega je priključena. 

Odgovornost in garancija proizvajalca je izključena, če je do neželenih dogodkov 

prišlo zaradi enega ali več naštetih vzrokov: 

 - Nepravilna uporaba naprave. 

 - Nepravilno opravljen zagon, delovanje, vzdrževanje, popravilo in/ali namestitev 

naprave. 

 - Ne upoštevajte varnostnih navodil v tem priročniku za uporabo. 

 - Uporaba naprave v primeru okvarjenih ali nepravilno nameščenih varnostnih 

elementov. 

 - Nepravočasna izvedba vzdrževalnih in inšpekcijskih del. 

 - Uporaba neodobrenih rezervnih delov in dodatne opreme. 

Predpogoj za garancijske zahtevke je profesionalna namestitev in zagon naprave. 

 

1.2 Uporabljeni simboli 

 

 

OPOZORILO! NEVARNOST! POZOR! 
Neupoštevanje teh varnostnih navodil lahko povzroči telesne 
poškodbe ali materialno škodo! 
 
OPOZORILO! 
Neupoštevanje teh varnostnih napotkov lahko povzroči električni 
udar. Lahko pride do poškodbe ali smrti oseb. 
 
OPOZORILO! 
Površina izdelka lahko postane tako vroča, da lahko vaš dotik 
povzroči opekline. 
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4.4.1  Shema električnih povezav 
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4.4.2  Priključne sponke krmilnika naprave 

Vsak krmilnik AIR-SEP SmartControl ima označeno mejo med oznakami priključkov z 

malo napetostjo  (3V, 10V, 12V in 24V) in priključki z nizko napetostjo (230V). Vse 

notranji povezave so izvedene že v tovarni! Pogled na oznake priključkov: 

 

 

 

4.4.3  Prikazovalnik SmartControl krmilnika naprave 
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6.  AIR-SEP® SmartControl regulacija 

AIR-SEP® SmartControl regulacija je združevanje lastnosti mehanskega prelivnega 

ventila in elektronskega nadzora ter krmiljenja dopolnjevanja tlaka in funkcije 

odplinjevanja. 

6.1. Uporaba prikazovalnika na dotik 

"AIR-SEP® SmartControl" se nadzira preko zaslona na dotik v velikosti diagonale 

4,3". Za lažjo uporabo je na voljo pisalo shranjeno nad prikazovalnikom ali desno na 

sprednjem pokrovu krmilne omarice 

S pisalom se dotikate površine in s tem upravljate z napravo. 

 

6.2  Začetni prikaz 

 

LED za signalizacijo stanja (spodaj levo) lahko prikaže različna stanja. Po inicializaciji 

strojne opreme krmilnik čaka približno 30 sekund, da dobi vse potrebne podatke za 

funkcijo (vrednosti senzorjev itd.). Nato začne s krmiljenjem naprave. 

Torej v skladu z postopkom zagona tudi LED stanja: 

rdeča - oranžna - zelena utripa - zelena stalna svetloba 

Po zagonu prikazovalnik prikaže pozdravni zaslon: 

… 

 

 

 
 

 

… 

Dotaknite se zaslona ali uporabite pisalo (nad prikazovalnikom ali na desni strani 

pokrova naprave). 
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6.3 Domači prikaz 

 

Po izbiri jezika prikaza se nam prikazovalnik prikaže domačo stran: 

 

 
 

Tukaj je pregled vseh pomembnih informacij: 

 - Naprava za vzdrževanje tlaka AIR-SEP® je shematično prikazana. 

 - Prikazana sta stanja preklopa magnetnega ventila za sladko vodo in črpalke za 

vzdrževanje tlaka (OFF / ON). 

 - Prikazano se stanje senzorja nivoja (OFF / ON). 

 - Informacije, ali je krmiljenje izklopljeno ali vklopljeno. 

 - Sistemski tlak prikazan z numerično vrednostjo. 

 - Prikazan je tudi želen nivo vzdrževanja tlaka s svojo histerezo vklopa. 

 - Na desni strani je navigacijski meni: 

 

 

 

"Avtomatsko delovanje" 
Stanje "vzdrževanje tlaka z odplinjevalnim intervalom" 
Stanje "Hitro odplinjevanje" s tipko za vklop 
Gumb "Vzdrževanje naprave" (zaščiteno z geslom) 
Gumb "Nastavitve" za sistemske parametre (zaščiteno z geslom) 
 

 

"INFO" 
Informacije o vhodih, izhodih in sporočilih 
 
 

 

"INTERN" 
Parametriranje tovarniških nastavitev (zaščiteno z geslom) 
 
 

 
? 
 

"?" 
V zgornjem levem kotu se lahko izberete ikono vprašaj 
Dobrodošli zaslon (izbira jezika, tip in serijska številka). 
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6.4  Meni "Avtomatsko delovanje" 

 

 
 

Vzdrževanje tlaka z odplinjevalnim intervalom: OFF 

Glavno stikalo (centralno pod prikazovalnikom) in s tem vzdrževanje tlaka, vključno z 

odplinjevalnim intervalom, je izklopljeno. 

Vzdrževanje tlaka z odplinjevalnim intervalom: ON 

Glavno stikalo in s tem vzdrževanje tlaka, vključno z odplinjevalnim intervalom, je 

vklopljeno. Časovnik odplinjevanja se zažene z zakasnitvijo približno 1 minuto po 

vklopu vzdrževanja tlaka. 

Čas obratovanja: Čas delovanja črpalka za namen odplinjevanja. 

Čas intervala: Čas premora, po katerem se ponovno vklopi črpalka.  

Hitro odplinjevanje: OFF 

Hitro odplinjevanje ni aktivno. 

Hitro odplinjevanje: ON 

Hitro odplinjevanje je aktivno in se samodejno zaustavi po nastavljenem času. 

Čas hitrega odplinjevanja: Čas trajanja hitrega odplinjevanja. 

Preostanek:    Prikaz preostanka hitrega odplinjevanja. 

Gumb "Vklop hitrega odplinjevanja« 

S pritiskom na tipko se začne hitro odplinjevanje. 

Gumb "Izklop hitrega odplinjevanje" 

Pojavi se po vklopu hitrega odplinjevanja. S pritiskom na ta gumb se hitro 

odplinjevanje prekine, trajanje pa ponastavi. 

 

 

VZDRŽEVANJE (zaščiteno z geslom) 
Ponovni zagon vzdrževalnega intervala po usposobljenem 
vzdrževanju 
 

 

NASTAVITVE (zaščiteno z geslom) 
Vnos parametrov sistema in izvajanje začetnega zagona 
 
 
 

 

PRVA STRAN 
Nazaj na domačo stran. 
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6.4.1 Servisni meni »Nastavitve« 

 

Meni Nastavitve je namenjen izključno za inženirje in je zato zaščiten z geslom! 

 

 
 

Želeni tlak sistema: 

Vnesite želeno vrednost vzdrževanje tlaka. Vzdrževanje tlaka mora biti najmanj 0,5 

bara nad statično višino sistema ogrevanja ali hlajenja. Če želite spremeniti podatke, 

se dotaknite ustreznega parametra (npr. »2,5 bar«). 

Varnostni ventil 

Tukaj lahko vnesete nastavljeni tlak vgrajenega varnostnega ventila sistema. 

Nastavljeni tlak varnostnega ventila mora biti vsaj 3,0 bara in mora biti najmanj 1,0 

bara nad vrednostjo vzdrževanjem tlaka. 

Trajanje hitrega odplinjevanja 

Tukaj lahko vnesete trajanje hitrega odplinjevanja. Vklop hitrega odplinjevanja je 

možen v meniju "Avtomatsko delovanje". 

Največja količina dopolnjevanja 

Z vnosom količine vode se lahko največja količina vode, ki se dopolni letno, omeji. 

Pri uporabi mehčanja ali razsoljevanja v dovodu (AIR-SEP® ION ali AIR-SEP® VE) je 

na podlagi zmogljivosti priprave potrebno omejiti količino pripravljene vode. 

Trenutno stanje števca 

Tukaj lahko vidite, koliko vode je že bilo dopolnjeno. 

Gumb "ponastavitev števca" 

S klikom na gumb, je števec ponastavljen na "0". Začne se novo spremljanje količine 

dopolnjene vode 
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S pritiskom na tipko "Vklop črpalke" / "Izklop črpalke" se črpalka za vzdrževanje tlaka 

zažene / zaustavi (tudi ko je avtomatsko delovanje izklopljeno !!!). Funkcija omogoča, 

da črpalko ob prvem zagonu odzračimo (glej Prvi zagon - Poglavje 5). 

Časovnik »Samodejni izklop« samodejno izklopi izhod za črpalko po 3 minutah. 

 

S pritiskom na gumb "Vklop dopolnjevanja" / "zaustavitev dopolnjevanja" se magentni 

ventil odpre / zapre (tudi ko je avtomatsko delovanje izklopljeno !!!). Funkcija 

omogoča kontrolo delovanja dopolnjevanja. Kapaciteta dopolnjevanja je prikazana v l 

/ min in mora biti med 4-6 l / min. 

Časovnik "Auto-Stop" samodejno izklopi dopolnjevanje po 60 sekundah. 

 

6.5  Informacijski meni »INFO« 

V »Info« meniju si lahko ogledate pregled vhodov (senzorjev), izhodov (črpalka za 

vzdrževanje tlaka / magnetni ventil za dopolnjevanje), kakor tudi informacije o 

sporočilih / napakah. 

 

6.5.1 Meni »INFO – Vhodi« 
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Krmiljenje / vzdrževanje tlaka: OFF / ON 

Glavno stikalo (centralno pod prikazovalnikom) in s tem tudi vzdrževanje tlaka z 

odplinjevalnim intervalom je Izklopljeno / Vklopljeno. 

Sistemski tlak: 2,50 bar 

Prikaz trenutnega tlaka v sistemu. 

Hitro odplinjevanje: OFF / ON 

Hitro odplinjevanje je neaktivno / aktivno. 

Senzor "Spodnji nivo": OFF / ON 

Status senzorja ON pomeni, da je nivo vode v posodi za raztezanje in odplinjevanje 

prenizek. Če je krmiljenje vklopljeno, se samodejno blokira delovanje tlačne črpalke 

in aktivira dopolnjevanje. 

Imulzni števec vode za doplnjevanje 

Če je dopolnjevanje aktivno, števec impulzov prikaže količino dopolnjevanja v litrih na 

minuto (l / min). 

Senzor "podtlaka" OFF / ON 

Senzor spremlja negativni tlak v posodi za ekspanzijo in odplinjevanje. V primeru 

podtlaka je senzor "ON", to zaustavi črpalko za vzdrževanje tlaka in s tem preprečuje 

morebitno poškodbo posode in vdor zunanjega zraka. 

Podrobne informacije boste dobili tako, da pritisnete na vprašaj (glejte poglavje 8 - 

Napake). 

Sporočila / motnje OFF / ON 

Ni sporočil / napak ali pa so aktivna sporočila / napake. 

Podrobne informacije boste dobili tako, da tapnete vprašaj. 

 

6.5.2 Meni »INFO – Izhodi« 

 

Črpalka za vzdrževanje tlaka: OFF / ON 

Informacija, ali je črpalka za vzdrževanje tlaka neaktivna / aktivna. 
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Dopolnjevanje: OFF / ON 

Informacija, ali je dopolnjevanje neaktivno / aktivno. 

 

Impulzni števec pretoka vode za dopolnjevanje 

Če je dopolnjevanje aktivno, števec impulzov prikaže količino dopolnjevanja v litrih  

na minuto (l / min). 

 

Skupna napaka ON / OFF 

Napaka se signalizira prek brez-potencialnega relejskega izhoda kot NC / NO 

kontakt. Z aktivnim krmiljenjem in brez napak je rele "ON". 

Če je rele "OFF", je ali krmiljenje izključeno, naprava brez napetost  ali je prisotna 

skupna napaka. 

 

Sporočila / motnje OFF / ON 

Ni sporočil / napak ali so aktivna sporočila / napake. 

 

 

 

Navigacijske puščice 
Te puščice lahko uporabite za izbiro menijev "Vhodi", "Izhodi" in 
"Napake". 

 

Prva stran 
Nazaj na domačo stran. 
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6.5.3 Meni »INFO – Napake« 

Tu si lahko ogledate pregled možnih sporočil. Če je sporočilo / napaka aktivno je 

VKLJUČENO. 

Dotaknite se ustreznega vprašaja za vse nadaljne potrebne informacije. 

 

 
 

      INFO – SPOROČILA 

 

Dvigovanje tlaka traja predolgo   IZK ? 

Dopolnjevanje traja predolgo   IZK ? 

Prepogosto dopolnjevanje   IZK ? 

Dopolnjevanje preseglo mejno količino  IZK ?  

Previsok tlak sistema (varnostni ventil)  IZK ? 

Prenizka mejna vrednost varnostnega ventila  IZK ? 

Izpad varovalke črpalke/dopolnjevanja  IZK ?  

Nadzor EMV s pulznim pretokomerom  IZK ? 

Nadzor podtlaka posode                IZK ? 

 

S pritiskom na vprašaj boste odprli podroben opis in prejeli navodila, kako potrditi oz. izbrisati 

sporočilo oz. napako: 

 

 
 

      Sporočilo     „Dvigovanje tlaka traja predolgo“ 

Trajanje dvigovanja tlaka sistema je merjeno za vsako potrebo po dvigu tlaka 

posebej. V primeru prekoračitve nastavljenih vrednosti dobimo sporočilo o 

napaki. 

Sporočilo o napaki je možno potrditi ko napravo izklopimo ali se avtomatsko 

izbriše potem,ko je dosežen želen tlak sistema. 
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      Sporočilo      „Dopolnjevanje traja predolgo“ 

Količina dopolnjenega medija je merjena za vsako zahtevo po dopolnitvi 

zbiralne posode posebej. V primeru prekoračitve nastavljene vrednosti dobimo 

sporočilo o napaki in elektromagnetni ventil prekine postopek dopolnjevanja.  

Vzrok za predolgo dopolnjevanje je lahko netesnost zbirne posode naprave 

(nadzor tesnosti) ali pa okvara nivojskega stikala. 

Sporočilo o napaki lahko izbrišemo ob izklopljeni napravi. 

Izbriši sporočilo  

 

 
 

      Sporočilo     „Prepogosto dopolnjevanje“ 

Vsakič, ko je zahtevano dopolnjevanje se meri tudi pogostost dopolnjevanja. V 

primeru, da je zahteva po dopolnjevanju prepogosta je to lahko znak netesnosti 

sistema. Nadzor pogostosti dopolnjevanja preprečuje prenapolnjenost zbirne 

posode. 

Sporočilo o napaki lahko izbrišemo ob izklopljeni napravi. 

Izbriši sporočilo  
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      Sporočilo      „Dopolnjevanje preseglo mejno količino“ 

Merjena je tudi količina dopolnjenega medija. Meritev se primerja z nastavitvijo 

letne mejne količine dopolnjenega medija. 

Ta funkcija se lahko uporabi tudi za nadzor kapacitete naprave za mehčanje in 

demineralizacijo vode (AIR-SEP ION ali AIR-SEP VE). 

Sporočilo o napaki lahko izbrišemo ob izklopljeni napravi. 

Ponastavi števec  Trenutna količina:  0 l 

Izbriši sporočilo 

 

 

 
 

      Sporočilo      „Previsok tlak sistema (varnostni ventil)“ 

Krmilnik naprave nadzoruje tudi mejni tlak v sistem vgrajenega varnostnega 

ventila.  

Če je tlak sistema enak ali višji od mejnega tlaka varnostnega ventila 

vgrajenega v sistem dobimo sporočilo o napaki. 

Ko se tlak sistema zniža pod mejno vrednost delovnega tlaka vgrajenega 

varnostnega ventila se sporočilo o napaki avtomatsko izbriše. 
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      Sporočilo      „Prenizka vrednost delovnega tlaka varnostnega ventila“ 

Funkcija za nadzor vnosa pravilnih mejnih vrednosti. 

Z vnosom mejne vrednosti delovnega tlaka vgrajenega varnostnega ventila in 

nastavitvijo želenega tlaka sistema lahko krmilnik preveri pravilnost izbire 

nastavitev in mejnega delovnega tlaka varnostnega ventila. Če ima vgrajeni 

varnostni ventil prenizko mejno vrednost delovnega tlaka dobimo sporočilo o 

napaki. 

Delovni tlak VV = želen tlak sistema  + min. 1,0 bar 

Sporočilo se avtomatsko izbriše ko je vgrajen pravi VV in so vnešene pravilne 

nastavitve. 

 

 
 

      Sporočilo      „Izpad varovalke črpalke/dopolnjevanja“ 

Vklop tlačne črpalke ali elektromagnetnega ventila dopolnjevanja je nadziran v 

smislu ali je na izhodu za črpalko ali elektromagnetni ventil dejansko prisotna 

napetost. Če je izhod aktiven, napetost pa ni prisotna dobimo sporočilo o napaki 

dotične varovalke. 

Vgrajene so naslednje varovalke: 

F1 = 0,2A (dopolnjevanje); 6,3A (črpalka za protizmrzovalni medij) 

F2 = 6,3A (tlačna črpalka 2 – opcija) 

F3 = 6,3A (tlačna črpalka 1) 

F4 = 6,3A (krmilnik) 

Ležišča varovalk so na hrbtni strani krmilnika. 
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     Sporočilo   „Izpad varovalke črpalke/dopolnjevanja“ 

Izklop črpalke ali elektromagnetnega ventila je pogoj za aktivacijo gumba za 

izbris napake. 

Izbriši sporočilo 

Če ni pregorela nobena varovalka in se napaka pojavi večkrat, prosim pokličite 

AIR-SEP servisni center. Hvala! 

 

 
 

      Sporočilo     „Nadzor pulznega izhoda vodomera“ 

Med dopolnjevanjem se nadzira količina dopolnjenega medija. Vodomer z 

impulznim dajalnikom posreduje količino dopolnjenega medija (v litrih) v 

krmilnik. 

Če med dopolnjevanjem ni nobenega impulza vodomera dobimo sporočilo o 

napaki. 

Preverite ožičenje pulznega dajalnika in elektromagnetnega ventila. Okvarjen 

element po potrebi zamenjajte. 

Sporočilo o napaki lahko izbrišemo ob izklopljeni napravi. 
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6.6 Meni za serviserje »INTERNE Nastavitve / Parametri« 

Ta meni je namenjen izključno servisni službi GIAFLEX. Dostop do nastavitev je 

možen le s pravilno vnesenim geslom. 

 

 

INTERN 
Parametriranje tovarniških nastavitev (zaščiteno z geslom: Jnup) 
 
 

 

NASTAVITVE (zaščiteno z geslom: Asdf) 
Vnos parametrov sistema in izvajanje začetnega zagona 
 

 
 

 

VZDRŽEVANJE (zaščiteno z geslom: Bavaria!) 
Ponovni zagon vzdrževalnega intervala po opravljenem 
vzdrževanju 
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Legenda: 

A1 Ekspanzijska posoda iz 
nerjavnega jekla 1.4301 

A2 Krmilni del z armaturami in 
sistemskim ločilnikom 

1 Priključek za dopolnjevanje, 

3/4" ZN 

2 Priključek preliva DN50 

2a Odtok s sifonom 

3 Izhod 1" = tlačni priključek 

4 Vhod 1" = Ekspanzijski 

priključek 

5 Izpustna pipa ¾" ZN 

6 Napajanje 230VAC, 50Hz, 

10A 

7 Potencialno prost izhod za 
skupno napako 230VAC, 3A 

8 AIR-SEP SmartControl 
krmiljenje 

9 Stikalo za vklop/izklop 

10 Tlačna črpalka 
 

11 Prelivni ventil 

12 Steklena cevka z nivojskim 
stikalom 

13 Revizijska odprtina (Pribor 4) 

 
 

AIR-SEP Pribor 1-priključek sveže vode 

1a Kroglični ventil ½" 

1b Lovilec nečistoč ½" 

1c Vodomer 

1d Sistemski ločilnik tip BA 

1e Gibljiva cev 1,0 m ½" 

 
 

AIR-SEP Pribor 3-Sistemski priklop DN25 

3a Kapasti kroglični ventil 1" 

3b Kroglični ventil 1" 

3c Gibljiva cev 1,0 m 1" (2×) 

 

 
AIR-SEP Pribor 4 – Revizijska odprtina 

13 Revizijska odprtina 
 

 

 

Dimenzije in teža 

Tip 
AS-T 

Širina A 
[mm] 

Globina B 
[mm] 

Višina C 
[mm] 

Teža 
[kg] 

100/4 560 560 1170 65 

150/4 560 560 1460 77 

200/4 560 560 1760 86 

400/6 790 790 1570 95 

600/6 1020 1020 1450 106 

1200/6 1020 1020 1880 131 

1600/6 1020 1020 2380 180 

2400/6 1350 1350 2400 330 
 

 

 

 

 

AIR-SEP: 
 

AS-T 100/4 150/4 200/4 400/6 600/6 1200/6 1600/6 2400/6 

 
Vzdrževanje tlaka, odplinjevanje, ekspanzija in dopolnjevanje 
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Tip naprave: AS-T 20/2-K AS-T 20/2-M AS-T 48/4-M 

Temp. povratka [°C] 70 100 100 

Material posode Umetna 
masa 

Nerjavno 
jeklo 

Nerjavno 
jeklo 

Napajanje 230VAC, 50 

Hz 

230VAC, 50 

Hz 

230VAC, 50 

Hz 

Nastavljen tlak {bar] 1,6 1,6 3,0 

Statična višina [mWs] 11 11 25 

Teža [kg] 34 34 38 

Legenda: K = umetna 

masa 

   

                M = kovina    
 

 

 

 

 
 

AIR-SEP: 
 

AS-T 20/2-K       AS-T 20/2-M       AS-T 48/4-M 
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Priključitev naprave: 

 

Legenda: 

A1 Ekspanzijska posoda iz 
plastike ali nerjavnega jekla 

1.4301 

A2 Krmilni del z armaturami in 
sistemskim ločilnikom 

1 Priključek za dopolnjevanje, 
3/4" ZN 

2 Priključek preliva DN50 

2a Odtok s sifonom 

3 Vhod 1" = Ekspanzijski 

priključek 

4 Izhod 1" = tlačni priključek 

5 Izpustna pipa ¾" ZN 

6 Napajanje 230VAC, 50Hz, 
10A 

7 Potencialno prost izhod za 
skupno napako 230VAC, 3A 

8 AIR-SEP SmartControl 

krmiljenje 

9 Stikalo za vklop/izklop 

10 Tlačna črpalka 

11 Prelivni ventil 

12 Steklena cevka z nivojskim 

stikalom 

13 Revizijska odprtina (Pribor 4) 

14 Izolacija 
 

 

AIR-SEP Pribor 1-priključek sveže vode 

1a Kroglični ventil ½" 

1b Lovilec nečistoč ½" 

1c Vodomer 

1d Sistemski ločilnik tip BA 

1e Gibljiva cev 1,0 m ½" 

 

AIR-SEP Pribor 2-Sistemski priklop DN15 

3a Kapasti kroglični ventil ½" 

3b Kroglični ventil ½" 

3c Gibljiva cev 1,0 m 1" (2×) 

 

 
AIR-SEP Pribor 4 – Revizijska odprtina 

13 Revizijska odprtina 
 

 

AIR-SEP Pribor 6-konzola za stensko 
montažo 

 - konzola (2 kosa) 

 - antivibracijski podstavki  z vijaki 
   (4 kosi) 

 
AIR-SEP Pribor 21 - Ohišje 

Prašno barvano ohišje narejeno 

posebej za AS-T 20/2-K in AS-T 20/2-M 

 
AIR-SEP Pribor 22 - Ohišje 

Prašno barvano ohišje narejeno 
posebej za AS-T 48/4-M 

 

 

 
 

AIR-SEP: 
 

AS-T 20/2-K       AS-T 20/2-M       AS-T 48/4-M 
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